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ПРОБЛЕМА НАБУТТЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ НАВИКІВ 
У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ МНС УКРАЇНИ 

На прикладі Львівського ДУ БЖД наведено основні причини використання су-
часних інформаційно-освітніх технологій навчання при підготовці курсантів і студентів 
для потреб МНС України. Встановлено, що традиційна схема отримання освіти в пер-
шій половині життя морально застаріла і потребує заміни на безперервну освіту і на-
вчання протягом всього життя. Для нових форм навчання характерні інтерактивність 
спілкування та співпраця з викладачами-наставниками в процесі набуття знань. 
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Вступ. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології (Information and 
Communications Technology – ICT) дедалі більше проникають в навчальний про-
цес ВНЗ України, перетворюючись на головний його системоутворювальний 
елемент [14], який значною мірою визначає характер і напрямок розвитку осві-
ти. Безперечно, ці завдання постають і перед системою вищої освіти МНС Ук-
раїни [3], адже науково-педагогічні працівники мають не тільки вміти кваліфі-
ковано обирати і застосовувати саме ті навчальні технології, які повною мірою 
відповідають змісту і цілям вивчення фахових дисциплін, але й враховувати ін-
дивідуальні особливості курсантів і студентів. 

Зокрема, у Львівському державному університеті безпеки життєдіяль-
ності (далі – Львівський ДУ БЖД) набувають все більшого значення інформа-
ційно-комунікаційні технології [9, 10], які забезпечують загальну комп'ютери-
зацію навчального процесу на такому рівні, який дає змогу вирішувати курсан-
там, студентам і викладачам щонайменше три основні завдання: 

● забезпечує входження в мережу Інтернет кожного учасника навчального 
процесу у будь-який час і з різних місць перебування, маючи на те дозвіл 
та відповідні повноваження; 

● розвиває єдиний інформаційний простір сучасних освітніх технологій, які 
сукупно забезпечують присутність у них у різній час і незалежно один від 
одного всіх учасників освітнього і творчого процесу; 

● створює, удосконалює та ефективно використовує управлінські інформа-
ційно-освітні ресурси – бази даних і банки знань, призначені особисто для 
кожного курсанта, студента і викладача з можливістю повсюдного досту-
пу для роботи з ними. 
Різні підходи до визначення змісту сучасних освітніх технологій навчан-

ня у науково-педагогічних працівників виникають тому, що вони об'єднують 
велику сукупність способів реалізації навчальних планів і програм, які є систе-
мою форм, методів і засобів навчання, а також спрямовані на досягнення освіт-
ніх цілей. Відмінність відомих освітніх технологій навчання [7, 16] багато фа-
хівців  зазвичай асоціюють з відмінностями між традиційними засобами нав-
чання, які використовувались раніше. Водночас сучасні інформаційно-освітні 



 

технології навчання вони асоціюють тільки з методами і засобами інформа-
ційно-комунікаційних мереж у поєднанні з комп'ютерною технікою [3]. 

Під інформаційно-освітніми технологіями навчання у Львівському ДУ 
БЖД розумітимемо систему наукових і інженерних знань, а також інформа-
ційних методів і засобів, які використовують для створення, збирання, передачі, 
зберігання та оброблення інформації в системі вищої освіти МНС України [3, 9, 
10]. Завдяки цьому формується пряма залежність між ефективністю виконання 
традиційних навчальних програм і ступенем інтеграції в них відповідних інфор-
маційно-комунікаційних технологій. 

Основна мета вирішення проблеми інформатизації навчального процесу 
у Львівському ДУ БЖД полягає в тому, що внаслідок його запровадження має 
досягатися глобальна раціоналізація інтелектуальної діяльності охочих до нав-
чання курсантів, студентів і навіть викладачів (молодого чи старшого віку) за 
рахунок використання сучасних інформаційно-освітніх технологій, підви-
щуючи при цьому ефективність та якість підготовки фахівців до рівня інформа-
ційної культури, досягнутої хоча б у країнах Західної Європи. Водночас тут має 
забезпечуватися підготовка кадрів насамперед для потреб структурних підроз-
ділів МНС України з новим типом так званого інформаційного мислення, яке 
відповідатиме сучасним вимогам постіндустріального суспільства [3]. 

Таким чином, метою роботи є з'ясування проблеми отримання інформа-
ційних навиків (так званих компетенцій) у системі вищої освіти МНС України. 
Для досягнення цієї теми потрібно реалізувати такі основні завдання: охаракте-
ризувати основні навики (компетенції), якими має володіти користувач сучас-
них інформаційно-освітніх технологій навчання; встановити важливість воло-
діння інформаційними навиками у системі вищої освіти України; проаналізува-
ти сучасні технології набуття інформаційних навиків у системі вищої освіти 
МНС України; навести зарубіжний досвід і приклади навчальних програм фор-
мування інформаційних навиків; встановити особливості проблеми подальшого 
розвитку інформаційно-освітніх технологій навчання у системі вищої освіти 
МНС України. 

1. Навики використання сучасних інформаційно-освітніх 
технологій навчання 
Система підготовки майбутніх фахівців, які мають використовувати су-

часні інформаційні технології у навчальному процесі, стала предметом дослі-
джень багатьох науковців, зокрема І. Богданової, Ю. Господарика, О. Дмитриє-
вої, М. Жалдака, Є. Полата, О. Царенка та ін. Низку досліджень присвячено фо-
рмуванню системи знань про інформаційно-освітні технології у майбутніх учи-
телів, які наведено у роботах В. Гриценко, С. Гунько, Т. Койчева, Т. Мишковсь-
кої, А. Столяревської. За останні роки з'явилося чимало робіт російських уче-
них, у яких обговорюються питання розширення спектру функціонально-
рольових уявлень про педагогічну діяльність та введення таких позицій і ролей 
викладача як модератор1, фасілітатор2, методист3, тьютор4 тощо. До них нале-
                                                        
1 Модератор (від лат. moderor – помірний, стриманий) – користувач, що має ширші права порівняно із звичай-

ними користувачами на громадських мережевих ресурсах (чатах, форумах, ехоконференціях), зокрема, хоча 



 

жать роботи Ю. Громико, Т. Ковальова, В. Слободчікова, Ю. Турчанінова, 
П. Щедровицького та ін. Різні проблеми професійної підготовки фахівців за ко-
рдоном знайшли висвітлення у дослідженнях вітчизняних науковців. Деякі дані 
порівняння професійної педагогіки наведено у роботах Н. Бідюк, Т. Десятова, 
В. Коваленко, Т. Кошманової, К. Корсака, Н. Пацевко, Л. Пуховської, 
А. Сбруєвої, Н. Собчак, Б. Шуневича та ін. 

Вітчизняна дослідниця Л. Морська [6] виокремлює чотири напрямки 
підготовки педагогічних кадрів, які мають використовувати інформаційні тех-
нології навчання у професійній діяльності, а саме: 

1) вивчення загальних відомостей про інформаційні технології, розвиток 
ключових моментів інформаційної компетенції викладача; 

2) вивчення інформаційних технологій, які є специфічними для тієї предмет-
ної галузі знань, яка відповідає спеціалізації викладача; 

3) знання загальних особливостей використання методів і засобів інформа-
ційних технологій у професійній педагогічній діяльності викладача; 

4) підготовка до використання у процесі навчання курсантів і студентів спеці-
ально орієнтованих на певний предмет методів і засобів інформаційних 
технологій. 
Відомо [7, 8, 12, 16], що США стала однією з перших країн, де нагрома-

джено значний досвід реалізації ідей дистанційного навчання в системі вищої 
освіти, порівняльно-педагогічні особливості якого недостатньо досліджено у 
вітчизняній теорії та практиці отримання освіти. Зміна освітньої парадигми на-
вчання у США зумовлена насамперед потребами розвитку суспільства та осо-
бистості, трансформацією переконань, утвердженням нових цінностей, широ-
ким упровадженням інформаційно-комунікаційних технологій, проте вона змі-
щує акценти освіти з принципу адаптивності до принципу компетентності май-
бутніх фахівців. 

Стосовно системи вищої освіти України, то це вимагає зміщення відпо-
відних акцентів у підходах до розроблення ступеневої підготовки майбутніх 
фахівців і змін у організації навчального процесу у ВНЗ, насамперед, у розроб-
ленні стандартів з усіх напрямків підготовки та спеціальностей, упровадженні 
сучасних інформаційно-освітніх технологій навчання, внаслідок чого виходить 
категорія "компетентність" випускників. При цьому мають враховуватися трає-
кторії руху від поняття "кваліфікації" до поняття "компетентності", зумовленої 

                                                                                                                                                                                        
би одне з таких прав: право видаляти чи редагувати чужі повідомлення; право видаляти сторінки користува-
чів; обмежувати користувачів у правах редагування та перегляду сайту (банити). 

2 Фасилітатор (англ. facilitator, від лат. facilis – легкий, зручний) – це людина, яка забезпечує успішну групову 
комунікацію. Забезпечуючи дотримання правил зустрічі, її процедури і регламенту, фасилітатор дає змогу її 
учасникам концентруватися на цілях і змісті зустрічі. Отож, фасилітатор вирішує двояку задачу, сприяючи 
комфортній атмосфері роботи та плідності обговорення проблеми. 

3 Методист – фахівець з методики викладання якого-небудь предмету. 
4 Тьютор (від англ. tutor – учитель) – особа, що веде індивідуальні або групові заняття із учнями чи студентами, 

репетитор, наставник. Раніше в англійських університетах тьютори – помічники викладача, здебільшого аспі-
ранти або старші студенти. Тьютор – ключова фігура в системі дистанційного навчання, що відповідає за 
проведення занять зі студентами. Досвід зарубіжних університетів свідчить про те, що здебільшого розроб-
ники навчальних курсів і тьютори – одні і тіж самі особи. 



 

посиленням когнітивних5 та інформаційних основ у сучасному виробництві, які 
не "покриваються" традиційним поняттям професійної кваліфікації [1, с. 10]. 

Компетентність6 – складна інтегрована характеристика особистості, під 
якою розуміють сукупність знань, умінь, навичок, ставлень, а також досвіду, які 
разом дають змогу ефективно провадити діяльність або виконувати певні функ-
ції, забезпечуючи вирішення проблем і досягнення певних стандартів у галузі 
здобутої професії або виді діяльності. 

У багатьох сучасних публікаціях [1], присвячених визначенню ключових 
навиків навчання, практично ніякої уваги не приділяється проблемі набуття су-
часних інформаційних навиків. Важливість формування таких навиків, які є 
ключовими для майбутнього успіху випускників, який би шлях вони не обрали 
в житті, поділяються на чотири типи [2]: комунікативні навики; комп'ютерні 
здібності; володіння інформаційними технологіями; уміння постійно вчитися. 
Проте в різних секторах системи вищої освіти зарубіжних країн спостерігають-
ся й протилежні тенденції. Наприклад, Британське агентство освітніх комуніка-
цій і технологій BECTA (British Educational Communications and Technology 
Agency) вже давно досліджує процес формування інформаційних навиків як ви-
знаний аспект національної навчальної програми для початкових і середніх 
шкіл [3]. 

Відрізняють також окремо навики користування інформаційними техно-
логіями і навики поводження з інформацією. Навики користування інформацій-
ними технологіями містять: 

● базові навики – використання клавіатури, миші, принтера, сканера, вико-
нання операцій з файлами і дисками; 

● володіння стандартним програмним забезпеченням – оброблення текстів, 
набір формул, створення таблиць, побудова діаграм, підготовка баз даних 
і банків знань і т.д.; 

● використання мережевих додатків – електронної пошти, Skype7, мережі 
Інтернет, веб-браузерів тощо. 

Навики поводження з інформацією мають містити знання щодо володіння дже-
релами інформації, критеріями її оцінювання, способами її пошуку, технікою 
маніпулювання нею та способами презентації. 

                                                        
5 Когнітивність (лат. cognitio, "пізнання, вивчення, усвідомлення") – термін, який використовується в декількох 

контекстах, які значно відрізняються один від іншого. Зазвичай він означає здатність до розумового сприй-
няття та перероблення зовнішньої інформації. Особливо часто він вживається в контексті вивчення так звано-
го "контекстного знання" (тобто абстракції та конкретизації), а також у тих областях, де розглядаються такі 
поняття, як знання, вміння чи навчання. Він також використовується в більш широкому сенсі, позначаючи 
сам "акт" пізнання або саме знання, тобто може інтерпретуватися у культурно-соціальному сенсі як такий, що 
позначає появу і "становлення" знання та концепцій, пов'язаних з цим знанням. 

6 Компетентність – поінформованість, обізнаність, авторитетність. Компетентність (лат. competentia) означає 
коло питань, у яких людина добре обізнана, має знання та досвід. Компетентність працівника – це ступінь йо-
го кваліфікації, яка дозволяє успішно вирішувати задачі, що стоять перед ним. 

7 Skype (укр. Скайп) – це комерційне програмне забезпечення для інтернет-телефонії VoIP. VoIP (англ. voice 
over IP) – технологія передачі медіа даних у реальному часі за допомогою сімейства протоколів TCP/IP. IP-
телефонія – система зв'язку, при якій аналоговий звуковий сигнал від одного абонента дискретизується (коду-
ється в цифровий вигляд), відбувається компресія та пересилається цифровими каналами зв'язку до другого 
абонента, де проводиться зворотна операція – декомпресія, декодування та відтворення аналогового сигналу. 



 

Проте, такий розподіл інформаційних навиків приймається тільки тими 
науковцями, хто намагається протиставити тенденції прирівнювання комп'юте-
рів просто до інформації і, тим самим, помилкового ототожнення комп'ютерної 
інформаційної грамотності. Інші науковці [4] стверджують, що "це небезпечний 
міф, оскільки він припускає, що інформація – це лише те, що можна зберігати і 
обробляти за допомогою комп'ютера". Це не означає, що інформаційні техноло-
гії не є головними елементами сучасним способів поводження з інформацією. 
Сучасні інформаційно-освітні технології навчання дають змогу нам отримувати 
доступ до ближніх і віддалених інформаційних ресурсів. Локальні та глобальні 
інформаційні системи так організовують збереження інформації чи даних, що 
вони стають легко доступними з будь-якого місця перебування та у будь-який 
час дня і ночі. Потреб розуміння того, як ці системи побудовані та як до них 
можна отримати доступ, стоїть сьогодні не тільки перед обмеженим колом фа-
хівців з певної області знань, але й перед всіма охочими до знань у системі ви-
щої освіти України та багатьох розвинутих держав. 

2. Важливість володіння інформаційними навиками 
у системі вищої освіти України 

Поява мережі Інтернет, а також безліч інших електронних інформацій-
них ресурсів поставила перед системою вищою освіти України ряд нових і не-
відкладних проблем. Відомо, що більшість курсантів і студентів використову-
ють мережу Інтернет як головну альтернативу традиційним літературним дже-
релам. У багатьох випадках вони стикаються з проблемами походження, точно-
сті та достовірності знайденого матеріалу, які здебільшого є зайвими при тра-
диційній видавничій діяльності. Якість інформації, що міститься в книгах, жур-
налах і інших видах друкованої продукції, раніше забезпечувалася завдяки різ-
ним чинникам: відомими видавництвами, які мали(ють) широке визнання; ака-
демічні заслуги авторів навчально-методичних видань; рекомендовані виклада-
чами тексти наукових статей; державними витратами на утримання бібліотек, 
основне завдання яких надати доступ до всіх необхідних матеріалів тощо. Від-
носно Інтернет-ресурсів, то такі механізми забезпечення якості та надійності 
отриманої інформації не діють. Тут користувач, знайшовши потрібну йому ін-
формацію, вимушений самостійно критично її оцінювати і приймати рішення 
щодо подальшого використання. 

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології зробили процес отри-
мання та використання потрібної інформації штучно легким і доступним навіть 
лінивим користувачам. Водночас, Інтернет-технології, приводячи всю інформа-
цію до стандартного формату (все частіше – формату веб-сторінок8), заважають 
користувачам визнати факт існування відмінностей між тим, яким способом 
подається інформація, і тим, якою інформація виходить внаслідок такого її по-
дання. Окрім цього, мережа Інтернет ставить користувача перед фактом нових 
                                                        
8 Веб-сторінка (англ. Web-page) – інформаційний ресурс, доступний в мережі World Wide Web (Всесвітня паву-

тина), який можна переглянути у веб-браузері. Зазвичай, інформація веб-сторінки записується в форматі 
HTML або XHTML і обов'язково у ній присутній гіпертекст з навігаційними гіперпосиланнями на інші веб-
сторінки. 



 

етичних проблем, зокрема, складних питань авторського права, власності на 
інформацію і широко поширеного плагіату. 

Чимало досліджень [5] проблеми знань студентів відносно електронних 
ресурсів виявили, що значна їх кількість, покидаючи стіни університету, не во-
лодіють навиками дії в суспільстві, яке базується на інформаційних технологі-
ях. Також у цих дослідженнях наголошується на  тому, що викладачі мають ро-
бити зі студентів критичних споживачів інформації, яка широко розповсюдже-
на в мережі Інтернет, а вони її використовують у своїх роботах, частіше за все – 
наукових. 

У впливовому звіті Американської бібліотечної асоціації [6] підкреслю-
ється потреба всіх людей бути інформаційно-грамотними. Це означає, що вони 
мають бути здатними не тільки визначати, коли потрібна інформація, але й мог-
ти виявляти, оцінювати і ефективно використовувати інформацію, необхідну 
для прийняття конкретного управлінського рішення, або для вирішення насущ-
ної проблеми сьогодення. 

У мережі Інтернет був установлений Національний форум з інформацій-
ної грамотності [7], в якому беруть участь багато освітніх установ і організації. 
Розвиваючи цю ідею багато інформаційних аналітиків розглядають інформа-
ційну грамотність як таку, що дає змогу індивідуумам не тільки ефективно ви-
користовувати інформацію та інформаційні технології доступу до неї у процесі 
життєдіяльності, швидкого адаптування до їх постійно змінних умов, але й кри-
тично осмислювати сучасну інформаційну індустрію та інформаційне суспільс-
тво загалом, а також сучасні інформаційно-освітні технології навчання зокрема. 
Відомі учені К. Шапіро і Л. Хьюз проводять паралель між "інформаційно-гра-
мотною" людиною і старою ідеєю "освіченої" людини. Інший автор [8], опису-
ючи інформацію як "товар, необхідний для виживання", стверджує, що "ми ма-
ємо вчити наших користувачів ставати незалежними і компетентними спожива-
чами інформації в процесі безперервного навчання протягом всього життя". 

3. Набуття інформаційних навиків у системі вищої освіти МНС України 
У системі вищої освіти МНС України потреба набуття інформаційних 

навиків простежується принаймні двома напрямками: 
1) набуття дослідницьких навиків, згідно з якими курсанти і студенти мають 

відчути потребу в процесі проведення ними наукових досліджень, викорис-
товуючи ближні та віддалені інформаційні ресурси, тобто навики, пов'язані 
зі "знаряддями праці" курсанта чи студента під час навчання; 

2) набуття фахових навиків, згідно з якими курсанти і студенти мають бути 
повністю готові виконувати свої обов'язки, яку б сферу професійної діяль-
ності вони не вибрали після завершення навчання. 
Перший напрямок припускає набуття таких інформаційних навиків як 

уміння використовувати електронну бібліотеку ВНЗ і її інформаційні ресурси 
для проведення своїх наукових досліджень, уміння здійснювати пошук літера-
тури будь-якого типу, глибини і складності, яка потрібна в рамках конкретної 
навчальної чи дослідної області знань. Аналогічно це стосується й мережі Ін-
тернет. Загалом курсанти і студенти мають уміти задовільно демонструвати всі 



 

свої напрацювання наставникам і експертам в будь-якій необхідній формі за 
допомогою цитування та посилань на прочитані джерела і зібрану інформацію. 
Такий підхід будується навколо ідеї "компетентного студента", тобто такого 
курсанта чи студента, який готовий ефективно функціонувати як окрема скла-
дова частина академічного співтовариства. 

У середині другого напрямку інформаційні навики курсантів і студентів 
можна визначити дещо ширше, внісши в них, окрім вже перерахованих вище, 
атрибути усвідомлення та розуміння того, як саме подається інформація в су-
часному інформаційному світі. Вони повинні вміти критично відноситися до 
змісту і обґрунтованості отриманої інформації, тобто мають мати елементи 
критичного мислення загалом, деякі практичні ідеї з приводу того, як отриму-
ється, управляється, розподіляється та застосовується інформація в реальному 
світі. Особливо це стосується знання того, як відповідні професійні групи кори-
стувачів використовують інформацію на своїх робочих місцях, в бізнесі, в світі 
культури і мистецтва. Ця інформація може бути текстовою чи графічною, ау-
діо- чи відеоінформацією, але так само міститиме інші форми інформаційної 
комунікації – формальні та неформальні, заплановані та випадкові, між особові 
та опосередковані інформаційними технологіями. Саме на цьому рівні інфор-
маційних навиків доречно застосовувати термін "інформаційна грамотність". 

Оперативна група SCONUL (Society of College, National and University 
Libraries – Суспільство коледжних, національних і університетських бібліотек) 
виділяє сім основних типів інформаційних навиків [9]. 

1) Здатність усвідомлювати потребу в інформації для прийняття конкретного 
управлінського рішення, або для вирішення насущної проблеми. 

2) Здатність виділяти, як саме можна заповнити прогалину в інформації: 
 завдяки знанню відповідних видів друкованих і нецензурних ресурсів; 
 завдяки відбору інформаційних ресурсів, які найкраще задовольняють за-

вданню, поставленого перед вами; 
 завдяки здатності розуміння тих умов і обмежень, які впливають на досту-

пність джерел інформації, пошук альтернативних джерел. 
3) Здатність конструювати стратегії та прогнозувати тактики виявлення по-

трібної інформації: 
 здатність артикулювати інформацію, яку потрібно виявити за допомогою 

сучасних інформаційних ресурсів; 
 здатність розробляти системні методи, які є придатними для задоволення 

цієї вимоги; 
 здатність розуміти принципи конструювання та створення баз даних і бан-

ків знань. 
4) Здатність виявляти і отримувати доступ до інформації: 

 здатність розробляти відповідну методику пошуку потрібної інформації, 
наприклад, з використанням булевих принципів; 

 здатність використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні техноло-
гії, в тому числі міжнародні академічні мережі; 

 здатність використовувати відповідні бібліографічні та анотації служби, 
індекси цитування та бази даних і банки знань; 

 здатність використовувати методи підвищення обізнаності, щоб бути в ку-
рсі сучасних інформаційних ресурсів. 



 

5) Здатність порівнювати й оцінювати інформацію, отриману з різних інфор-
маційних джерел: 
 обізнаність про проблеми упередженого відношення та авторитету; 
 обізнаність про процес реферування наукових публікацій; 
 знання про відповідні підходи і способи витягування інформації, яка міс-

тить необхідні дані. 
6) Здатність організовувати, застосовувати і передавати інформацію іншими 

способами, які відповідають актуальній ситуації: 
 здатність створювати бібліографічні посилання в звітах про наявні наукові 

проекти і дисертаційні дослідження; 
 здатність створювати особисту бібліографічну систему відомих літератур-

них джерел; 
 здатність застосовувати інформацію для вирішення насущних проблем; 
 здатність ефективно передавати інформацію, використовуючи можливості 

відповідних посередників; 
 розуміння проблеми авторських прав і плагіату. 

7) Здатність збирати наявну інформацію, її аналізувати та синтезувати, ство-
рюючи на її основі нові знання. 
Модель набуття інформаційних навиків (див. рис. 1) показує відношення 

між "компетентним користувачем інформації" на базовому рівні та набагато 
перспективнішою ідеєю щодо інформаційної грамотності курсантів і студентів. 
"Стовпці" показують процес, за допомогою якого користувачі інформації на 
цьому етапі прогресують від компетентності до її експертизи, використовуючи 
при цьому наявні інформаційні навики. Тільки ті, хто досяг останньої точки, на 
практиці застосовуватимуть всі сім навиків інформаційної грамотності. 

 



 

Рис. 2. Модель отримання інформаційних навиків 
У основі моделі знаходиться два фундаментальні інформаційні блоки – 

базові бібліотечні знання та навики роботи, а також навики використання су-
часних інформаційних технологій. Перші формуються в рамках програм на-
вчання користувачів академічних бібліотек, останні формуються в рамках таких 
ініціатив, як Європейська ліцензія на користування комп'ютером ECDL9. Між 
базовим і вищим рівнями поняття "інформаційна грамотність" розташовуються 
сім основних навиків і атрибутів, які повторюються, практика застосування 
яких веде від позиції компетентного знавця до експертного опису рефлексії та 
критичного усвідомлення інформації як інтелектуального ресурсу. Прогрес від 
новачка до експерта позначено стрілкою. Першокурсники швидше за все роз-
ташовуватимуться на початку стрілки, використовуючи при цьому тільки перші 
чотири навики, тоді як ад'юнкти і молоді учені будуть знаходиться дещо ближ-
че до її завершення та залучатимуть у своїй науковій діяльності сім навиків ін-
формаційної грамотності. 

В рамках системи вищої освіти МНС України поняття інформаційної 
грамотності має містити уявлення про курсанта чи студента, здатного вносити 
свою лепту до аналізу та синтезу наявної, інколи специфічної, інформації, роз-
вивати далі закладені в ній ідеї, що отримуються з такого синтезу, і, врешті-
решт, створювати нові знання з конкретної предметної дисципліни. 

В силу специфіки виконуваних робіт і вирішуваних завдань підготовка 
фахівців у системі вищої освіти МНС України часто вимагає ознайомлення та 
вивчення курсантами і студентами не завжди відкритої інформації, спрямованої 
насамперед на захист конфіденційних даних потенційно небезпечних об'єктів, 
об’єктів підвищеної небезпеки, хімічно небезпечних об’єктів та інших важли-
вих державних установ, що містять або можуть містити державну таємницю. В 
зв'язку з цим близький чи віддалений доступ до лекційних матеріалів і навчаль-
них програм часто є обмеженим. Регулювання доступом до такої інформації у 
таких випадках часто здійснюється на основі вибору тої чи іншої політики без-
пеки інформаційних ресурсів. 

4. Зарубіжний досвід формування інформаційних навиків 
Тільки небагато академічних бібліотек провідних навчальних закладів 

не вважають сьогодні навчання інформаційним навикам однією зі своїх важли-
вих функцій [10]. Це помітно з тих напрямків активності в даній області знань, 
які можна виділити на основі даних, зібраних Відділом бібліотечної та інфор-
маційної статистики Університету Лафборо (Loughborough University) [11]. 

Згідно з цими даними, середній обсяг часу, який витрачає персонал біб-
ліотек на первинну і подальшу орієнтацію студентів у інститутах SCONUL 
(Society of College, National and University Libraries), зріс за останніх 6 років з 13 
                                                        
9 ECDL (European Computer Driving Licence) – це міжнародно-визнаний сертифікат комп'ютерної грамотності, 

який підтверджує, що його власник знайомий з основними концепціями інформаційних технологій, уміє ко-
ристуватися персональним комп'ютером і основними додатками. Він полегшує працевлаштування, надаючи 
працедавцеві підтвердження того, що його службовці, дійсні й потенційні, мають необхідний рівень знання 
комп'ютера і прикладних програм. 



 

годин до 22 (з розрахунку на 100 студентів). Ці показники відрізняються, на-
приклад, в "нових університетах", де цифри становлять відповідно 22 і 28 го-
дин, тоді як для тих інститутів, що входять в CURL (Consortium of Research 
Libraries – Консорціум дослідницьких бібліотек) – 6 і 17 годин. Хоча обсяг "на-
вчання" інформаційним навикам у різних університетах частково відрізняється, 
проте загальна тенденція цілком зрозуміла. Кількість користувачів, які отри-
мують навчальну орієнтацію або після орієнтацію в інформаційних технологі-
ях, збільшилося в середньому з 36 % до 46 %, тоді як в "нових університетах" їх 
кількість залишилася тою самою на рівні 60 %. 

Відомі ВНЗ Європи і Америки так само внесені в розвиток інформацій-
них навиків у рамках програм підготовки викладацького складу. 

Оперативна група SCONUL досліджувала причини такого зростання не-
формальним опитуванням за допомогою електронної пошти (були опитані Бер-
кбек Коледж, університети Брістол, Центральної Англії, Ковентрі, Гламоргана і 
Глазго, Голдсмітс Коледж, Лондонська школа економіки, Коледж Лапетера уні-
верситету Уельсу, університет Ланкастера, Лідський метрополітен університет, 
університет Ліверпуля Джона Мурса, Міддлсаксонский університет, Універси-
тет Рідінга, університет долини Темзи і університети Сассекса і Вестмінстера) 
[9]. 

Результати цього опиту були наступними. Нові технології приводяться 
більшістю респондентів як головна причина. У число інших причин включають 
різноманітність студентів, зміни у викладанні та навчанні, що вимагають гнуч-
кіших педагогічних форм, модульний підхід, проектні методи і орієнтацію на 
формування "здібностей", а також усвідомлення складності ресурсів, до яких 
студенти, як очікується, мають звертатися, що збільшується, що часто супрово-
джується визнанням викладацьким складом того, що їм самим теж потрібна до-
помога, щоб знайти шлях в цьому "лабіринті". У деяких відповідях згадувалася 
все більш широка включеність персоналу бібліотек в передачу деяких аспектів 
навчання на рівні ад'юнктури і дослідницької діяльності. У деяких інститутах 
перехід до оснащення студентів базовими навиками користування інформацій-
ними технологіями іноді вимагав від співробітників бібліотечних і інформацій-
них служб більш загального включення в розвиток навиків. Часто відзначають 
потребу редукції10 базових довідкових служб в бібліотеках за допомогою забез-
печення студентів навиками, що дають змогу їм діяти більш незалежно і само-
стійно. З відповідей на питання стає ясно, що зростання робіт, пов'язаних з фо-
рмуванням інформаційних навиків, викликане чинниками, які визначаються з 
одного боку попитом, а з іншої – розвитком технологій. Деякі бібліотечні слу-
жби так само визнають потребу демонструвати вигоду від внеску грошей з боку 
"спонсорів" в ресурси і служби. У певних випадках такі дії сприймаються як 
частина загального підходу до підтримки якості студентського досвіду. Вузи 
по-різному оцінюють значущість інформаційних навиків для стратегічного 
планування розвитку своїх бібліотечних і інформаційних служб. 

                                                        
10 Редукція (лат. reductio – повернення, відновлення) – процес або дія, що призводить до зменшення, послаб-

лення або спрощення чого-небудь, іноді до повної втрати якихось об'єктів, ознак. 



 

Розмах робіт з формування інформаційних навиків, здійснюваних в уні-
верситетах і коледжах, теж розрізняється. Зазвичай проводяться щось ніби "орі-
єнтаційних" занять – знайомство з бібліотекою і її службами, їх розташуванням, 
можливостями і "процесуальними" темами (як мені отримати книгу, як мені 
отримати пароль для…?). Кількість і зміст після орієнтаційних занять відрізня-
ються в різних університетах. Поширені специфічні предметні заняття для кон-
кретних когорт, разом з численними прикладами включення їх в предметний 
або модульний навчальний план. Деякі служби проводять на регулярній основі 
заняття з приводу "відвідин" для оптимізації часу роботи з користувачами. 
Служби невеликих університетів розглядають такі заняття як спосіб розширити 
бібліотеку за межі фізичних стенів, включивши в неї "віртуальні" джерела. На-
приклад, вузи, що розташовуються в Лондоні, надають інформацію про інші 
доступні лондонські бібліотеки. Проводяться так само заняття по спеціалізова-
них видам інформації (наприклад, інформації про Європу, правову інформа-
цію). 

Хоча об'єм вказаної активності сам по собі вражає і при цьому постійно 
збільшується, вона не завжди здійснюється в рамках пріоритетного завдання 
підготовки "інформаційно-грамотних" людей. Багато що віддається на відкуп 
ініціативі і діям малих груп зацікавлених співробітників (як бібліотекарів, так і 
викладачів-практиків), що працюють самостійно і не зв'язаних один з одним в 
рамках загальної структури. 

Ті працівники бібліотек і інформаційних служб, які зайняті навчанням, 
по суті є "бібліотекарями-практиками" або кимось в цьому роді. Деякі універ-
ситети сьогодні розглядають це як основну роботу бібліотекарів-практиків. 
Окремі вузи створили усередині своїх структур елементи "інформаційних 
служб", завданням яких є підтримка і навчання користувачів. 

Багато з тих, з ким проводилося неформальне опитування, не бачили по-
точної необхідності в тому, щоб персонал, зайнятий такого роду роботою, сам 
водночас отримував формальну підготовку. У значному числі служб, проте, іс-
нує ясне усвідомлення того, що персонал бібліотеки слід "навчати і вивчати то-
му, як здобувати знання". Число співробітників, які вже пройшли підготовку як 
викладачів, природно варіюється в різних університетах. Програма Edulib eLib 
(що є частиною загальної програми "Електронні бібліотеки", що фінансується 
Сумісним комітетом з інформаційних систем, що містять різні британські фон-
ди, що діють в області системи вищої освіти) сприяє приміщенню викладацької 
діяльності бібліотекарів в контекст теорії і прийнятої освітньої практики. 

Деякі респонденти вважали, що поява Інституту навчання та викладання 
(Institute of Learning and Teaching) вплине як і на викладачів-практиків, так і на 
співробітників бібліотек і інформаційних служб. "До цих пір більшість бібліо-
текарів розглядали свою викладацьку роль як незначну частину своєї професій-
ної діяльності та тому не відчували потреби в тому, щоб інтеллектуалізувати 
процес", пише Річард Біддіськомб, і потім описує ту привабливу зміну у відно-
шенні, яке може наступити, коли викладацький склад почне вчитися у своїх ко-
лег бібліотекарів в рамках формальної кваліфікаційної підготовки. "Робота з 
навчальними потребами майбутніх лекторів, зарахованих на курс, буде не тіль-



 

ки важливою, вона змінить відношення професійних інформаційних працівни-
ків до академічного персоналу" [10]. 

Один респондент підкреслив, що цей підхід до підтримки студентів 
(тобто коли наставники по предметах самі краще оснащені для того, щоб допо-
магати студентам і викладачам розвивати подібні навики) як ефективніший, так 
і реальніший відносно взаємодії персоналу і студента. 

5. Приклади навчальних практик формування інформаційних навиків 
Там, де існує значна різноманітність навчальних практик і відповідного 

контексту до проведення їх, складно представити якісну картину діяльності, що 
розгортається. Проте є декілька ключових елементів. Як літературні джерела, 
так і навчальні практики говорять про абсолютну потребу того, щоб оволодіння 
інформаційними навиками, складало частину навчальних плани по конкретних 
предметах. Слід зазначити, що в цьому відношенні проводиться зараз Агентст-
вом з підтримки якості системи вищої освіти (Quality Assurance Agency for 
Higher Education) робота в області розроблення навчальних предметів містить 
визнання важливості елементів поводження з інформацією, які відповідають 
даним предметним дисциплінам [12]. 

Ці тенденції помітні так само і в інших країнах. У США і Австралії є 
приклади ініціатив конкретних університетів, що розвивають стратегічний під-
ход до навчання інформаційної грамотності. Університет Гріффітса в Австралії 
розробляє "Програму навчання інформаційної грамотності", в якій затверджу-
ється, що основою такого роду підходу є співпраця. "Навчання інформаційної 
грамотності. припускає розділення відповідальності між всіма працівниками 
освітньої сфери і постачальниками інформації" [13]. У цьому документі затвер-
джується, що "ефективне навчання інформаційної грамотності залежить від ко-
операції між фахівцями в області інформації та експертами з окремих дисцип-
лін для впровадження інновацій в навчальні плани, які сприяють формуванню 
інформаційної грамотності".  

У числі інших принципів побудови програм розвитку інформаційних на-
виків можна назвати такі: 

1) програми мають бути націлені на те, щоб підходити будь-якого типу, що 
навчається на всіх можливих рівнях навчання; 

2) програми мають мати ясні цілі і будуватися на міцних педагогічних ос-
новах; 

3) програми мають містити механізми підвищення якості та зворотного 
зв'язку; 

4) програми мають намагатися вимірювати початкову і кінцеву компетент-
ність і тим самим демонструвати свою дієвість; 

5) програми мають ефективно управлятися, зокрема у фінансовому плані; 
6) програми мають дієво використовувати нові технології і інші інновації. 

Багато з цих принципів не проводять відмінностей між програмами ово-
лодіння інформаційними навиками і будь-яким іншим навчальним змістом, що 
надається. 



 

Інтеграція інформаційних навиків в навчальні плани вимагає співпраці 
університетського керівництва, викладачів, наставників, фахівців з кадрів, біб-
ліотечних працівників і співробітників інформаційних служб. Головний вико-
навський комітет Асоціації управління кадрами університетів і коледжів 
UCoSDA (Universities and Colleges Staff Development Association) створив опе-
ративну групу, покликану реалізовувати такий підхід. Створення Інституту на-
вчання та викладання, що є професійним органом тих, хто викладає і забезпечує 
навчання, забезпечує ідеальний контекст, в якому признається і реалізується ін-
теграційна робота, необхідна для формування інформаційної грамотності. 

Бібліотеки по-різному беруть участь в цьому процесі – надають релеван-
тні матеріали, надають допомогу в їх використанні, забезпечують можливість 
сумісного партнерства. Ефективність електронних бібліотек має підвищуватися 
і оцінюватися новими способами, наприклад, в термінах впливу на результати 
освіти і наукові дослідження. 

6. Проблеми подальшого розвитку інформаційно-освітніх технологій 
навчання у системі вищої освіти 

Розвиток інформаційно-освітніх технологій навчання супроводжується 
із підвищенням значення мережі Інтернет вже протягом останніх 20 років. Ба-
гато програм навіть втратили свою значущість і їх функції виконують ряд Ін-
тернет-сайтів (карти, перекладачі і т.д.). В мережі Інтернет можна спілкуватись, 
придбати ті чи інші речі, дивитись відео, слухати музику і т.д. і т.п. Мережа Ін-
тернет стала концентратом водночас корисної інформації та скупченням відве-
ртого сміття. Завдяки мережі Інтернет багато користувачів змогли оминути 
оплати сотні, а то і тисячі умовних одиниць за кожну копію програм, відео, ау-
діо і т.д. і т.п. Але так довго бути не може, позаяк торкається забагато бізнесо-
вих та навіть державних інтересів. І тому з гарантією можна стверджувати, що з 
окремих судів за порушення ліцензій скоро дійде і до глобальних дій із боку 
капіталістичних транснаціональних корпорацій (ТНК) та лівих режимів (перш 
за все ліберальних). 

Знаючи звички ліберально-капіталістичних режимів можна спрогнозува-
ти, яким шляхом вони підуть. І такі зміни будуть проводитись під виглядом: 
для збільшення зручності доступу до інформації; для збільшення інформаційної 
безпеки; для економності часу пошуку інформації. 

Комп'ютери і надалі зменшуватимуться і з часом всі комп'ютери будуть 
мобільними і матимуть вихід в мережу Інтернет. Для забезпечення своєї вигоди 
капіталізм і капіталісти спрямують свої зусилля на те щоб комп'ютер залишив у 
собі лише засоби введення (окрім більшості нагромаджувачів), виведення, ма-
теринська плата із влаштованими процесором, графічною та аудіо і т.д. платами 
та засобами підключення до мережі. Усі нагромаджувачі HDD, CD, DVD, flash 
ітд будуть заборонені як такі, що розповсюджують порушення авторських прав 
і поширення кібер-тероризму. 

Швидкість обміну інформацією між ПК і Інтернет буде дуже велика. 
Для підключення до мережі потрібно буде мати особистий ключ (чи картка ти-
пу Sim-картки) без якого входження в Інтернет не буде можливий. З'явиться кі-



 

лька центрів Інтернет, де буде зберігатись вся інформація і бронюватися місце 
для кожного користувача. Звісно будуть резервні центри. 

Центри мережі Інтернет отримують кілька світових лідерів і більше 
всього ними будуть США, РФ, ЄС, КНР і ще кілька країн. Реально володіння 
ними ці країни будуть розділяти із ТНК. Надалі це буде використовуватися для 
корисливих інтересів місцевих капіталістичних груп та галопуючої глобалізації. 

Для "збільшення зручності та зменшення ціни" ряд внутрішніх пристро-
їв буде ліквідована як зазначалось раніше. Для "забезпечення безпеки" (від "кі-
бер-тероризму, поширення екстремістських ідей та піратства") буде знищено 
особисті нагромаджувачі інформації та введення обов'язкової особистої іден-
тифікації. 

За такого тотального контролю буде практично повністю знищене пірат-
ство, анонімне перерахування фінансових ресурсів та буде розбудовуватися і 
надалі керована "свобода слова", будуть знищуватися всі інакодумці, а мережа 
на той час стане основним засобом поширення інформації… Розподілятися 
програмне забезпечення (ПЗ) буде таким чином: фірма А розробила програму, 
запатентувала її і розмістила на сервері, де купує собі місце. Якщо користувач 
хоче отримати до неї доступ, то направляє до системи запит. Система перера-
ховує із рахунка (здається, що паперові гроші можуть зникнути повністю) ко-
ристувача гроші (і на рахунок фірми і собі податок). Користувач буде викорис-
товувати ПЗ дистанційно без скачування на комп'ютер або ще якогось копію-
вання, а це і неможливо. Але і фірми (особливо малий та середній бізнес), які 
такі реформи можливо спочатку підтримають будуть у край складному стано-
вищі оскільки якщо вони будуть успішні і не погодяться з часом влитися у 
ТНК, то вони будуть влиті без згоди. Привід знайдеться… Іншими словами, бу-
ржуазний антикапіталізм – це наше майбутнє. Відкриття доступу прив'язується 
до людини особисто. Бачили фільм "Матриця"? Так от це буде правдою, але 
люди будуть прикріплені до мережі за власною згодою. Звісно якщо не одума-
ються. 

У минулому більшовики вимагали карточки в обмін на хліб. У майбут-
ньому карточка потрібна буде для обміну на ПЗ та інших ресурсів мережі Ін-
тернет. Комп'ютер без особистої картки-ключа буде все рівно як зараз GSM-
телефон без sim-карти. Щоб дізнатися про людину все – зараз потрібно режиму 
знати номер ідентифікаційного коду, а у майбутньому номер особистої інет-
картки. 

Хто поведеться на "зручність" – стане повністю підконтрольним. 
Хто поведеться на "безпеку" – буде у постійній небезпеці від ліберальної 

тиранії. 
Хто поведеться на "економію" – той отримає "законне пограбування". 
Це буде ще один крок до глобалізації… 
Уже зараз ідуть величезні тенденції до цього і частково такі Інет-центри 

є. Згадайте пошуковці. Якщо вони призупинять свою діяльність, то яким чином 
буде здійснюватися пошук для доступу до багатьох ресурсів? Ото ж бо… 

Окремі ідеї є не настільки поганими, якщо вони будуть виконуватися за 
певних умов. Наприклад щоб принаймні кожна держава мала свій інет-центр і 



 

ці держави були націоналістичні. Уже зараз процес глобалізації мережі Інтер-
нет відбувається і уже зараз маємо чинити цьому спротив і творити Інтернет 
простір таким, яким він має бути для забезпечення національних інтересів. 

Враховуючи наведене вище, можна виділити деякі основні завдання, по-
становка яких дасть змогу будь-якому ВНЗ системи МНС України оцінити пер-
спективи і можливості розвитку інформаційно-освітніх технологій навчання 
щодо своїх курсантів чи студентів, а саме: 

1) на якому рівні стратегії системи вищої освіти, що реалізуються або роз-
робляються сьогодні, містять базові принципи формування інформацій-
ної грамотності у своїх курсантів чи студентів, а також співробітників; 

2) як саме на даний момент діяльність відомчих вузів відповідає інформа-
ційним навикам, або здатна відповідати вимогам підвищення інформа-
ційної грамотності курсантів чи студентів на всіх рівнях освіти – бакала-
вра, магістра чи спеціаліста; 

3) чи існують механізми, які сприяють координації та співпраці між тими, 
хто зацікавлений в розвитку інформаційних навиків більш високого рів-
ня у курсантів чи студентів, а також співробітників? 

4) чи сприяють ті, хто розробляє навчальні програми та плани дисциплін, 
введенню в них ідей розвитку інформаційної грамотності; 

5) чи визнається в системі вищої освіти потреба інформаційного суспільст-
ва, в навчених і інформаційно-грамотних громадянах. 

ВИСНОВКИ 

1. Інформаційно-освітні технології навчання вносять зміну у саму мо-
дель навчального процесу: перехід від репродуктивного навчання до креатив-
ної системи освіти, яка дає змогу отримати доступ до світових інформаційних 
ресурсів. Сучасні інформаційні системи так організовують інформаційні бази 
даних і знань, що вони стають легко доступними у будь-який час і будь-якого 
місця перебування. 

2. Використання сучасних інформаційно-комунікаційних мереж і ком-
п'ютерних технологій в навчанні поповнює змістову і загальнокультурну скла-
дову частину інформаційного навчального середовища освітньої галузі знань, 
збільшує обсяг і якість професійних знань, впливає на швидкість і оптималь-
ність вирішення навчальних завдань. Достатній рівень інформаційної культури 
кожного охочого до навчання є однією із складових загальної культури особис-
тості. 

3. Завдяки мережі Інтернет різні аспекти глобалізації суспільства зроби-
ли вельми значний вплив як на традиційні очні навчальні заклади, так і на роз-
виток різноманітних освітніх нововведень, таких як дистанційне навчання та 
віртуальні університети. У всіх цих організаціях глобалізація потребує глибо-
ких і радикальних змін структури навчального процесу, методики викладання 
та проведення лабораторних досліджень, а також підготовки управлінського і 
викладацького персоналу. 



 

У роботі наведено історію появи та теоретичні основи використання ін-
формаційно-освітніми технологіями навчання в системі вищої освіти, наведено 
приклади навчальних закладів, де застосовують сучасні ІТ, розглянуто теорети-
чні відомості, концептуальні питання зміни парадигми освіти, відбору й опти-
мізації обсягів навчальної інформації з метою підвищення ефективності освіт-
нього процесу. 

Розглянуті у роботі приклади сучасних інформаційно-освітніми техно-
логіями навчання, їх функції та значення в покращенні освіти ХХІ століття. 
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Висновки 
Інформаційно-освітні технології навчання вносять зміну у саму модель 

навчального процесу: перехід від репродуктивного навчання до креативної си-
стеми освіти, яка дає змогу отримати доступ до світових інформаційних ре-
сурсів. Сучасні інформаційні системи так організовують інформаційні бази да-
них і знань, що вони стають легко доступними у будь-який час і будь-якого мі-
сця перебування. 

Завдяки мережі Інтернет різні аспекти глобалізації суспільства зробили 
вельми значний вплив як на традиційні очні навчальні заклади, так і на розви-
ток різноманітних освітніх нововведень, таких як дистанційне навчання та вір-
туальні університети. У всіх цих організаціях глобалізація потребує глибоких і 
радикальних змін структури навчального процесу, методики викладання та про-
ведення лабораторних досліджень, а також підготовки управлінського і викла-
дацького персоналу. 

Використання сучасних інформаційно-комунікаційних мереж і комп'ю-
терних технологій в навчанні поповнює змістову і загальнокультурну складову 
частину інформаційного навчального середовища освітньої галузі знань, збіль-
шує обсяг і якість професійних знань, впливає на швидкість і оптимальність ви-
рішення навчальних завдань. Достатній рівень інформаційної культури кожного 
охочого до навчання є однією із складових загальної культури особистості. 

 
Чудинова Н.В., Грыцюк Ю.И. Формирование информационно-обра-

зовательной учебной среды во Львовском государственном университете 
безопасности жизнедеятельности 

На примере Львовского ГУ БЖД приведены основные причины использования 
современных информационно-образовательных технологий обучения при подготовке 



 

курсантов и студентов для потребностей МЧС Украины. Установлено, что традицион-
ная схема получения образования в первой половине жизни морально устарела и нуж-
дается в замене на непрерывное образование и обучение в течение всей жизни. Для но-
вых форм учебы характерны интерактивность общения и сотрудничество с преподава-
телями-наставниками в процессе приобретения знаний. 

Ключевые слова: информационные технологии обучения, информационно-обра-
зовательная среда, репродуктивная учеба, система креативного образования. 

Chudinova N.V., Grycyuk Yu.I. Forming of informatively educational en-
vironment of studies in the Lviv state university of vital activity safety 

On the example of Lviv SU VAS principal reasons of the use of modern informatively-
educational technologies of teaching at preparation of students and students are resulted for 
the necessities of MINISTRY of emergency measures of Ukraine. It is set that the traditional 
chart of receipt of education in the first half of life is morally outdated and needs substituting 
by continuous education and teaching during all of life. For new forms studies are characteris-
tic interactiveness of intercourse and collaboration with teachers-tutors in the process of ac-
quisition of knowledges. 

Keywords: information technologies of teaching, informatively-educational environ-
ment, genesial studies, system of creative education. 
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нию с обыкновенными пользователями на общественных сетевых ресурсах (чатах, форумах, эхоконференциях), 
в частности хотя бы одно из прав: право удалять чужие сообщения; право редактировать чужие сообщения; 
право удалять страницы пользователей; ограничивать пользователей в правах редактирования и просмотра сай-
та (банить). 
 
Модератор (від лат. moderor – помірний, стриманий) – користувач, що має ширші права порівняно із звичайни-
ми користувачами на громадських мережевих ресурсах (чатах, форумах, ехоконференціях), зокрема, хоча би 
одне з таких прав: право видаляти чи редагувати чужі повідомлення; право видаляти сторінки користувачів; 
обмежувати користувачів у правах редагування та перегляду сайту (банити). 
 
Фасилитатор (англ. facilitator, от лат. facilis – "лёгкий, удобный") – это человек, обеспечивающий успешную 
групповую коммуникацию. Обеспечивая соблюдение правил встречи, ее процедуры и регламента, фасилитатор 
позволяет ее участникам сконцентрироваться на целях и содержании встречи. Т.о., фасилитатор решает двоя-
кую задачу, способствуя комфортной атмосфере и плодотворности обсуждения. В контексте этимологии тер-
мина можно сказать, что фасилитатор – это тот, кто превращает процесс коммуникации в удобный и легкий для 
всех ее участников. С групповой точки зрения, фасилитатор – тот, кто помогает группе понять общую цель и 
поддерживает позитивную групповую динамику для достижении этой цели в процессе дискуссии, не защищая 
при этом одну из позиций или сторон. В групповых тренингах тренера, работающего в фасилитаторском стиле, 
нередко определяют как Дирижера. 
Слово "фасилитатор" – прямое заимствование английского facilitator, – производного от английского глагола 
"to facilitate" (с примерным значением "быть посредником"). 
 
Фасилітатор (англ. facilitator, від лат. facilis – легкий, зручний) – це людина, яка забезпечує успішну групову 
комунікацію. Забезпечуючи дотримання правил зустрічі, її процедури і регламенту, фасилітатор дає змогу її 
учасникам концентруватися на цілях і змісті зустрічі. Отож, фасилітатор вирішує двояку задачу, сприяючи ко-
мфортній атмосфері та плідності обговорення. У контексті етимології терміну можна сказати, що фасилітатор – 
це той, хто перетворює процес комунікації на зручний і легкий для всіх її учасників. З групової точки зору, фа-
силітатор – той, хто допомагає групі зрозуміти загальну мету і підтримує позитивну групову динаміку для до-
сягненні цієї мети в процесі дискусії, не захищаючи при цьому одну з позицій або сторін. У групових тренінгах 
тренера, що працює у фасилітаторськом стилі, нерідко визначають як Диригента. 
Слово "фасилітатор" – пряме запозичення англійського facilitator, – похідного від англійського дієслова "to 
facilitate" (із зразковим значенням "Бути посередником"). 
 
Методист – специалист по методике какого-нибудь предмета, часто преподавания. 

Методист – фахівець з методики викладання якого-небудь предмету. 


